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Program semináře 
 
 

• 9:00 – 9:30 – registrace 
 

• 9:30 – 10:15 – Mgr. Veronika Kalníková – obecně o invazních druzích a o projektu 
mapování 
 

• 10:15 – 10:45 – Ing. Jan Šíma – legislativní nástroje likvidace invazních druhů 
 

• 10:45 – 11:00 – přestávka s občerstvením 
 

• 11:00– 11:45 – Ing. Jiří Rom – způsoby a termíny likvidace invazních druhů 
 

• 11:45 – 12:30 – Mgr. Pavel Veselý – o praktických zkušenostech nakládání 
s invazními druhy 
 

• 12:30 – 13:00 – závěrečná diskuse 



Seznamy nepůvodních druhů České republiky 



http://invaznidruhy.nature.cz/odkazy/ 



Terminologie nepůvodních druhů 

• původní druh 
• nepůvodní druh 
• druh přechodně 

zavlečený 
• druh naturalizovaný 
• invazní druh 
• postinvazní druh 

 
• expanzní druh 
 
• archeofyt  
• neofyt  

Richardson et al. 2000 



• invazibilita – vlastnost společenstva, 
stanoviště, biotopu nebo území, vyjadřující 
náchylnost či odolnost vůči invazi 

• invaze – proces šíření nepůvodního druhu 
zahrnující různá stadia, tj. od přechodného 
zavlečení po invazi v užším slova smyslu 

• invazivnost – vlastnost druhu – jeho 
schopnost invadovat 

• invadovanost – vlastnost společenstva, 
stanoviště, biotopu nebo území,  vyjadřující, 
do jaké míry je tento systém invadován; 
vyjadřuje se počtem, pokryvností či jinou 
charakteristikou nepůvodních druhů nebo 
jejich relativním zastoupení vzhledem 
k původním druhům 

Pyšek et al. 2008 

Terminologie invazních procesů 



Stav v České republice 
 
• 1454 taxonů nepůvodních druhů – třetina celé flóry 
• 350 archeofytů 
• 1104 neofytů 
• 958 přechodně zavlečených 
• 408 naturalizovaných 
• 61 invazních – 11 invazních archeofytů a 50 neofytů  
 
• většina invazních druhů nich je na území ČR široce rozšířena a invaduje v širokém 

spektru stanovišť,  některé však pouze lokální nebo vázané na speciální biotopy 

Pyšek et al. 2012 



Stav v Evropě 

Chytrý et al. 2012 

• mapa míry invaze 
nepůvodními 
rostlinami v 
různých částech  
Evropy v roce 2000 



• archeofyty jsou hojně zastoupeny 
v polopřirozených suchých trávnících a loukách 

• neofyty se častěji vyskytují v narušovaných 
biotopech s dřevinnou vegetací na produktivních 
půdách, jako jsou lesní kultury s nepůvodními 
listnatými stromy, lesní paseky nebo vrbové 
křoviny podél vodních toků 

• společenstva ovlivňovaná disturbancemi 
způsobenými člověkem nebo mechanickými vlivy 
vodního proudu 

• společenstva s dobrou dostupností živin 
• společenstva vyskytující se v oblastech s větším 

přísunem diaspor nepůvodních druhů.  

Invadovanost různých společenstev 

archeofyty × neofyty v ČR  



Chytrý et al. 2009 

Neofyty v České republice 

• podíl neofytů v České republice počítaný z cca 18 000 fytocenologických snímků 



• hydrochorie – vodou 
• zoochorie – se zvířaty 
• anemochorie – větrem 
• autochorie – vlastními mechanismy 
• agestochorie – dopravními prostředky 
• speirochorie – spolu s osivem 
• rypochorie – zahradním odpadem 
• etelochorie – záměrným vysazováním 

Způsoby šíření 

novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., 
účinná od 1. ledna 2015 – obcím stanovila 
novou povinnost zajistit místa pro oddělené 
soustřeďování bioodpadů vzniklých na území 
obce 



Mít přehled a umět včas zasáhnout 

http://botany.cz/cs/rostlinne-invaze/ 

• často obtížné zhodnotit, 
jaký vliv bude mít 
jakýkoliv zavlečený druh 
na nové stanoviště 

• dobrá znalost o jejich 
rozšíření 

• prevence a včasná reakce 
→ rychlá likvidace malé 
populace je levnější než 
řešení následků již 
probíhající velkoplošné 
invaze  



Velké projekty 

Připravovaná 
metodika likvidace 
křídlatky pro státní 
správu 









Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí 
2014–2015  
 
• Co?  
monitoring výskytu nepůvodních invazních neofytů podél 9 Pražských vodních toků 
a všech jejich přítoků 
 
• Proč? 
shromáždění a zpracování informací o aktuálním výskytu vybraných invazních 
druhů rostlin podél vodních toků přitékajících na část území Prahy. Výstupy projektu 
– mapy rozšíření – bude dále využívat především Odbor městské zeleně a 
odpadového hospodářství, Oddělení péče o zeleň magistrátu města Prahy, kterému 
budou naše zjištění sloužit jako podklady pro další nakládání s těmito druhy 
popularizace problematiky 
 
• Spolupracovníci projektu: 
MUDr. Hynek Jebavý, Mgr. Zita Červenková, Bc. Adam Veselý, Mgr. Ladislava Paštová 
a Tereza Sedláčková 
 



 

• Acer negundo – javor jasanolistý 
• Ailanthus altissima – pajasan žláznatý  
• Heracleum mantegazzianum – bolševník velkolepý 
• Impatiens glandulifera – netýkavka žláznatá  
• Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá 
• Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká 
• Reynoutria japonica – křídlatka japonská 
• Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská 
• Robinia pseudacacia – trnovník akát   
• Solidago canadensis – zlatobýl kanadský 
• Solidago gigantea – zlatobýl obrovský  
 

Mapované druhy 



• Levostranné přítoky Vltavy 
  
Unětínský potok (25 km) 
Lysolajský potok (3 km)   
Šárecký potok (8 km) 
Dalejský potok (14 km) 
Lázeňský potok (1,5 km) 
potok Vrutice (3 km) 
Lipanský potok (4 km) 
Bojovský potok (19 km) 
  
• Levostranný přítok Berounky  
  
Radotínský potok (22 km)  

Mapované vodní toky 

Bojovský potok, foto Z. Červenková 



• cca 160 říčních kilometrů 
• u každého vodního toku byla věnována pozornost všem přítokům a jejich 

břehům → kilometrů vodních toků bylo tedy zmapováno daleko více 
• zvláštní pozornost byla věnována silnici R4 od Mníšku pod Brdy (s hlavním 

zřetelem na průzkum jeho okolí) v okrese Praha-západ po Lahovice v oblasti 
hlavního města Prahy, kde se v současné době šíří bolševník velkolepý  

• části území, kterými vodní toky protékají, jsou ochranářsky významná 
• čtyři přírodní rezervace (Údolí Unětínského potoka, Roztocký háj – Tiché údolí, 

Prokopské údolí a Radotínské údolí), jednu národní přírodní památku (Dalejský 
profil), dvě přírodní památky (Opatřilka – Červený lom a Krňák), dva přírodní 
parky (Šárka-Lysolaje a Prokopské údolí) a část chráněné krajinné oblasti Český 
kras 

Niva Bojovského potoka, foto Zita Červenková 



Metodika zápisů v terénu a do map 

Zadávání druhů do map 
• dřeviny a bolševník – Acer negundo, Ailanthus altissima, Heracleum mantegazzianum, 

Robinia pseudacacia 
• křídlatky – Reynoutria ×bohemica, R. japonica, R. sachalinensis 
• netýkavky – Impatiens glandulifera, I. parviflora  
• zlatobýly – Solidago canadensis, S. gigantea 

• zapisovalo se  zastoupení výskytů jedinců každého druhu na stupnici od 1–3 (1 – 
ojedinělý výskyt, do 10 exemplářů nebo pokryvnost do 15 %, 2 – větší zastoupení, do 
100 exemplářů nebo pokryvnost do 40 %, 3 – nad 100 exemplářů nebo pokryvnost 
nad 40 %) 
 

• druhy byly zaznamenávány do vzdálenosti 50 m od břehů vodního toku, zaznačeny 
byly ale i pokud jasně zasahovaly i dále 



Struktura zápisů v 
programu GIS 





javor jasanolistý pajasan žláznatý trnovník akát 



bolševník velkolepý netýkavka žláznatá netýkavka malokvětá 



křídlatka česká křídlatka japonská křídlatka 



zlatobýl kanadský zlatobýl obrovský 



podél R4, foto: Adam Veselý 

Lipenecký potok, foto: Adam Veselý 



Únětický potok, foto: Ladislava Paštová Dalejský potok, foto: Zita Červenková 



Horoměřický potok, foto: Ladislava Paštová 



Horoměřický potok, foto: Ladislava Paštová 



Závěrem 
 
• nejhojnější byl ve studovaném území zlatobýl kanadský, netýkavka 

malokvětá, trnovník akát a křídlatka japonská 
 

• nejinvadovanější byly kromě břehů vodních toků (křídlatky, netýkavka 
žláznatá) různé nesečené opuštěné plochy, zahrádkářské kolonie (zlatobýl 
kanadský), opouštěné pastviny, nepřístupné často skalnaté prudké stráně 
říčních údolí (trnovník akát); v lesích byla nejhojnější netýkavka malokvětá 
 

• pokračování pravostrannými přítoky Vltavy + možnost opakování ve stejném 
území a sledování účinků prováděných zásahů 

  



Děkuji za pozornost 


